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l. osoba składająca oświadczenię obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
kaŻdej z rubryk. /

. 2" JeŻeii poszczegÓlne rubrftLr(e znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , naleŻy wpisac ,'nie dofyczy''.
3' oŚoba składająca oświadczenie obowiązanajest olceślić przynależność poszczególnych składników

majatkowych, dochodów i zobowiązań do majatku odrębnego i mająt(u objętego małzeńską wspólnością
majątkową.

1. oŚwiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju izagranicą'
5 oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzytelności pienięzne.
6 W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenię oraz miejsca połozenia nieruchomości'

CZESC A

Ja, łtzejpo.1pisany(a). .' . /ł a Z.*ł r&z-

urodzony(a ) /! .a?mł' Mff:.'::-T: ]-i#ry|"'

(miejsce zatmdnienia, stanowtsko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia |997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczejprzezosobypełniącefunkcjeprrbliczne(Dz'U.Nr106,poz.679, zI99Br.Nrl13,poz.715i
Nr l62, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49' poz" 483, z2000 r' Nr 26, poz. 30ó orazZ2002 r. Nr 1l3' poz' 984 i Nr

274,poz.1806) oraz ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. LJ. zŻ001r. Nr 142, poz.

1591 orazzŻ002r.Nr23,poz.220.Nr62,poz"558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271iNr2i4,poz.
l806), zgodnie z art. Ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skłc.d-małzeńskiej wspóhości

majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:
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papiery wartościowe: ... .. ! ! *

il.
1.

2.
Ą

na kwotę:

udziały w społkach handlowych - naleŻy podac liczbę i emitenta udziałów:

Yd 00

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10oń udziałów.w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
Posiadam akcje w społkach handlowyc h - nalezry podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0% akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) (nabył moj małŻonek, zvłyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetatgu - naIeŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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osobiście

wspólnie z irrrrymi osobami
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: ..''

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
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VII. 
G

1. W spółkach handlołv-vch (nazwa, siedziba społki): '-.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):. .

jestem członkiem rady nadzorczej 1od kiedy):.

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rudy nadzorczejt3) (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: '. .

3. W fundacjach prow adzącychdziałalnośó gospodarcz ąi ...'... -..= .



jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

X. Zobowi ązaniapienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych,w tym zaciągnięte kredyty ł

poŻyczki oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w

jakiej wysokości): .
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CZESC B

Powyższe oświadczenie składam
podanie nieprawdy lub zatajenie

p/ął/ 4ł

świadomy(a),iŻnapodstawie art'233 $ 1 Kodeksu kamego za

prawdy grozi karapozbawienia wolności.

(miejscowość, data)

[ 1 ] Niewłaściwe skreśiić.
|2] i.r_ie dotyczy działalności rvytwórczej w rolnictwię w zakresie produkcji
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie doĘ czy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych'

roślinnej i rwierzęcej, w formie i

(podpis)


